
TSR-50

MINICARREGADEIRA

Especificações

Peso operacional  2.937 kg (6.475 lb)

Potência 37,3 kW (50 hp) 

Altura até o pino da caçamba 2.921 mm (115 pol.)

Capacidade operacional 680 kg (1.500 lb)

Funções

 � Trajetória de elevação radial com braços carregadores robustos, pronta 
para lidar com qualquer trabalho e ideal para escavações

 � Chassi resistente com 266,7 mm (10,5 pol.) de distância do solo* e um 
ângulo de partida de 28,3°, capaz de trabalhar em terrenos macios, 
irregulares e inclinados onde outras minicarregadeiras não conseguem

 � Fácil operação com controles de joystick padrão operados por piloto e uma 
confortável estação de operador

 � Vedação padronizada do eixo por selo mecânico protegendo rolamentos, 
reduzindo a manutenção e o tempo de ociosidade

 � ROPS elevada e resfriadores inclinados tornam as verificações da 
manutenção diária rápidas e fáceis

 � Disponível com opção de 2 velocidades e velocidade máxima de 19,3 km/h 
(12 mph) para maior produtividade

* Descarregada



ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES oPERACIoNAIS
Braços da carregadeira Radial

Peso operacional 2.937 kg (6.475 lb)

Peso de transporte 2.608 kg (5.750 lb)

Carga de tombamento 1.361 kg (3.000 lb)

Capacidade operacional 680 kg (1.500 lb)

Velocidade máxima de deslocamento 11,9 km/h (7,4 mph)

Velocidade máx. de deslocamento (com transmissão 
de duas velocidades opcional)

19,3 km/h (12 mph)

Altura até o pino da caçamba 2.921 mm (115 pol.)

Altura de descarga durante a descarga da caçamba 2.210 mm (87 pol.)

Alcance de descarga durante a descarga da caçamba 559 mm (22 pol.)

Ângulo máximo de descarga à altura máxima 40˚

Força de rompimento da caçamba 1.769 kg (3.900 lb)

Força de elevação dos braços 1.360 kg (3.000 lb)

Ângulo traseiro de saída 28,3˚

Retração da caçamba ao nível do solo 27˚

Distância do solo
Descarregada
Carregada

266,7 mm (10,5 pol.)
254 mm (10 pol.)

Comprimento total com caçamba 3.480 mm (137 pol.)

MoToR
Tipo Diesel, 4 cilindros, aspiração natural

Modelo Perkins 404D-22

Cilindrada 2,2 L (135 pol³)

Potência bruta a 2.800 rpm 37,3 kW (50 hp)

Torque, pico 143 Nm (105 ft-lb)

Sistema de refrigeração Ventilador acionado pelo motor e radiador cheio 
com líquido refrigerador/anticongelante 

Aquecedor do bloco do motor Com tomada de CA padrão

Filtro de ar de entrada Dois estágios

Controle de emissão de 
poluentes

Atende a todas as normas Epa Interim Nível 4 nos  
Estados Unidos

TRANSMISSão
Sistema de transmissão Hidrostática

Caixa de correntes Sistema de transmissão do tipo bow tie

Tamanho da corrente Correte 80 ANSI

Tamanho da roda 10 x 16.5

Largura com pneus 1.676 mm (66 pol.)

Esforço de tração 3.826 kg (8.453 lb)

Distância entre eixos 1.031 mm (40,6 pol.)

CAPACIDADE DE TRAbAlho
Tanque de combustível 95 L (25 gal.)

Tanque hidráulico 30 L (8 gal.)

Líquido refrigerador/anticongelante do motor 13 L (3,5 gal.)

Óleo do motor (incluindo filtro) 10,6 L (11,2 quarts)

SISTEMA hIDRáulICo AuxIlIAR
Pressão do sistema, máxima 230 bar (3.335 psi)

Controles Joystick hidráulico do operador

Acopladores Face plana de 1,9 cm (3/4 pol.)

Fluxo da bomba auxiliar 65 l/min (17,1 gpm)

SISTEMA EléTRICo
Carga normal 12 V

Bateria 950 CCA

Sistema de carga Alternador de 65 A

Tomadas 1 tomada de 12 V dentro da cabine de operação

ESTAÇão Do oPERADoR
Assento: Assento padrão com um assento de suspensão ajustável disponível.

Controle da carregadeira: O joystick hidráulico direito do operador controla a 
elevação/inclinação da carregadeira, com controle intermitente do sistema hidráulico 
auxiliar. 

Controle da transmissão: O joystick hidráulico esquerdo do operador controla a 
velocidade e a direção da máquina.

Controle da velocidade do motor Pedal do acelerador

Indicadores/medidores Combustível
Tacômetro

Temperatura do motor
Horímetro

Bateria
Duas velocidades

Nível do óleo
Temperatura hidráulica

Temperatura da água

ROPS/FOPS Conformidade com ISO 3471:2008
ISO 6683:2005

ISO 3449:2005 Nível 1

Iluminação 2 luzes dianteiras
2 luzes traseiras



TSR-50
DIMENSÕES: CAÇAMbA DE uSo GERAl
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MEDIDAS
A Ângulo de descarga H Comprimento total com caçamba

B Altura até o pino de articulação I Ângulo posterior de saída

C Altura até a descarga da caçamba J Distância do solo descarregada [254 mm (10 pol.) carregada]

D Alcance à altura máxima K Espaçamento entre pneus com aros invertidos

E Retração da caçamba ao nível do solo L Largura entre os pneus

F Distância entre eixos M Altura total até a parte superior da ROPS

G Comprimento total sem caçamba
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Outros acessórios estarão à disposição mediante solicitação.

EquIPAMENTo oPCIoNAl
IMPlEMENToS oPCIoNAIS
Transmissão do sem-fim e brocas Cortador de galhos giratório Lâmina para neve

Retroescavadeira Lâmina dozer Removedor de neve

Vassoura giratória Rastelo eliminador Destocador

Caçamba de uso geral Caçamba de mandíbulas Escavadeira de valas

Caçamba para material leve Garfos para paletes Rolo vibratório

Caçamba de multiuso Rastelo motorizado
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